Heksemutter Lone Geer Jensen - det er hende til højre - havde for første gang en bod på kulturtorvet, hvor hun solgte hjemmelavet "ammunition"
til sankthansbålene.

Hekse og middelalder
Mørke skyer
kulturtorv
over årets første
Tekst: Bent Jensen
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HORSENS - Arets forste kulturtory i Horsens i lørdags blev
præget af hekse og middelalder og var i øvrigt traditionen tro et meget
broget marked med et
halvt hundrede bode,.

En del forudbestilte,
men gabende tomme stande havde uden, tvivl noget
at gore med de mørke, truende skyer, der trak hen
over Rådhustorvet ved
ningstid kl. 9.
Regn undgik man ikke,
paraplyerne matte frem,
men solen tittede hurtigt
frem, og det blev stort set
til fire timers kulturtory i
tørvejr. Men en ret kold
tjans for dem, der matte
passe boderne.
Alle tog det med godt
humor, hvad enten det
drejede sig om at slge
husflidsarbejde,
kunsthandværk og lignende - eller budskaber om at støtte
humanitære formal i kampen for en bedre verden.

Ideen med kulturtorvene er netop at give alle ikke-kommercielle foreninger og private mulighed for
at udstille og Det
benyttede bl.a. Lone Geer
Jensen sig af - ”sådan bare
for sjov<<.
Hun havde et 35 kroners-bord for første gang
og solgte bl.a. store
hjemmelavede hekse, der var
stoppet ud med
plænegræs, grene, andet haveaffald, gamle aviser - og tre
heksehyl i hver!
Her. var en , god chance
for at sikre sig den helt rigtige »ammunition« til at
futte af pa sankthansbålet.
Der kom dog ikke rigtig
gang i afsætningen.
- Nu har jeg sat prisen
pr. heks ned fra 120 til 100
kr., og så håber jeg, at folk
kommer og køber. Men det
siges, at heksene ser for sode ud. De er slet ikke onde
nok, og folk nnner derfor
ikke at brænde dem af, lød
det fra en grinende heksemutter Lone.

Middelalder-PR
Som optakt til den
europæiske middelalder-festival i Horsens den 25. og 26.
august optradte en halv
snes projektmagere fra
Kulturskolen i forskellige

En gruppe middelalder-klædte, bl.a. tre tiggere, gjorde reklame for den store middelalder-festival i Horsens i august.

middelalder-dragter pa og
omkring kulturtorvet og
gjorde dermed god PR for
det store arrangement.
Blandt de øvrige underholdende indslag var Street Basket Tour '95 og 60'er
rock, præsenteret af den
lokale gruppe, Let
Tæpelim,rådhustfoa.

Garde-trængsel
Trngsel blev der for alvor, da omkring 130 marcherende medlemmer af
Den Kongelige Livgarde
som optakt til deres »Blå
fest", banede sig vej over
kulturtorvet til rådhuset.
Den kommunale kultur-

og fritidsforvaltning byder
igen pa kulturtory i Horsens lørdag den 5. august
og lørdag den 2. September.

